SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PARA ASSISTIR A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA PESQUISA PILOTO DE OBSERVAÇÃO DA
SALA DE AULA COM BASE NA METODOLOGIA STALLINGS DO PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL (PDRIS).
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) Nº 002/2013/SEDUC/BIRD/PDRIS
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS (SdP) Nº 002/2013/SEDUC/BIRD/PDRIS
1. O ESTADO DO TOCANTINS solicitou um empréstimo ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD) para a implementação do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e
Sustentável – PDRIS e pretende utilizar parte dos recursos desse empréstimo em pagamentos admissíveis para
Serviços de Consultores.
2. Os serviços, objeto da presente solicitação de manifestação de interesse visam, contratar consultoria
especializada para realizar pesquisa de campo, em 2 (duas) rodadas, utilizando a metodologia Stallings com a
finalidade de analisar a influência do uso do tempo em sala de aula no desempenho educacional dos alunos das
7 (sete) Unidades Escolares dos municípios de Aliança do Tocantins, Aguiarnópolis, Barrolândia, Colinas do
Tocantins, Pugmil e Wanderlândia, contempladas com ações do Programa Estrada do Conhecimento –
PEC/BANCO MUNDIAL. Os serviços incluem: (i) dar suporte logístico e de qualidade à pesquisa de campo
de observação de sala de aula; (ii) imprimir os instrumentos de pesquisa; (iii) analisar os resultados e gerar
relatórios para orientar a utilização do tempo em atividades pedagógicas efetivas. A contratação dos
observadores das salas de aula será responsabilidade da Secretaria da Educação do Estado de Tocantins.
3. A Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública - SEPLAN convida
empresas/instituições elegíveis à apresentação de expressão de interesse com vistas a prover os referidos
serviços de consultoria. Empresas/instituições interessadas deverão demonstrar que são qualificadas para
desempenhar os serviços, devendo apresentar informações que comprovem suas qualificações, capacidade e
experiência (impressos, descrição de serviços similares, experiência em circunstâncias similares, etc.). É
permitida a constituição de consórcios e associações para este projeto.
4. Uma empresa/instituição será selecionada de acordo com os procedimentos estabelecidos pelas Diretrizes do
Banco Mundial para a Seleção e Contratação de Consultores por Mutuários do Banco Mundial, de Janeiro de
2011, Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC).
5. Consultores interessados podem obter maiores informações nas coordenadas fornecidas abaixo, de Segunda
a Sexta-feira, de 12:30h às 18:30h (horário Local). Unidade de Gerenciamento de Projetos – (UGP) PDRIS da
SEPLAN, Att: Andréa B. C. Luz Murakami, AANO – Esplanada das Secretarias, Palmas, Tocantins, CEP
77001-002 – Brasil.
Telefone (63) 3212-4473 – e-mail: andrea.murakami@seplan.to.gov.br.
6. As Manifestações de Interesse devem ser entregues no seguinte endereço abaixo, pessoalmente ou via
correios, até as 16:00 h do dia 24 de Julho de 2013. Unidade de Gerenciamento de Projetos – (UGP) PDRIS da
SEPLAN, Att: Andréa B. C. Luz Murakami, AANO – Esplanada das Secretarias, Palmas, Tocantins, CEP
77001-002 – Brasil. Telefone: (+63) 3212-4417 - Email: andrea.murakami@seplan.to.gov.br, web site:
www.seplan.to.gov.br.
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